
 انجايعت اإلضالييت غسة

 كهيت اآلداب

 GIS انجغرافيا ولطى 



 الجزء األول

 مقدمة في علم المساحة
Oتعريف علم المساحة 

Oتاريخ علم المساحة 

Oأهمية علم المساحة 

Oشكل الكرة األرضية 

Oأنواع علم المساحة 

Oأنواع العمل المساحي 

O المبادئ االساسية للعمل
 المساحي

 صهٌب أبو جٌاب.أ

Oأساسيات في علم المساحة 

O باألعمال خطوات القيام

 المساحية

Oطرق تحديد المواقع 

Oاألجهزة المساحية 

Oالمقاييس المساحية 

Oوحدات القياس 



 المساحةتعرٌف علم 

Oاألفقٌة والزواٌا المسافات قٌاس وفن علم عن عبارة هو 
   األرضٌة الكرة سطح علً والنقاط والراسٌة

Oمن تحتوٌه وما األرضٌة الكرة شكل تمثٌل وفن علم هو 
 رسم بمقٌاس خرائط علً وتوقٌعها وبشرٌة طبٌعٌة معالم
   المختلفة التقنٌات باستخدام معٌن

Oاالرض سطح علً المختلفة المواقع به تحدد الذي الفن 
 وتفاصٌل معالم من تشمله وما حدودها لبٌان لبعضها بالنسبة
  الورق علً وتوقٌعها والزواٌا األبعاد بقٌاس التحدٌد وٌتم

 خرٌطة شكل علً اصطالحٌة واشارات معٌنة رسم بمقاٌٌس
 .أفقً مسقط أو

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 علم المساحةتارٌخ 

Oاألراضً بتقسٌم والٌونان والصٌنٌون القدماء المصرٌٌن قام 

 علٌها المستحقة الضرائب تقدٌر عملٌة لتسهٌل الزراعٌة

  المٌاه حصص وتقدٌر وجمعها

Oٌطلق وكان المصرٌٌن عند األساسٌة العلوم من كان ولقد 

 الحبل ممد اسم المساح وعلً الحبل مد علم علٌه

Oاالنجلٌز دور 

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 علم المساحةأهمٌة 

Oوالبحوث اليندسیة المشاریع لمعظم األول األساس المساحة تعتبر 
 :مثل المناسبة الخرائط تتوفر لم اذا خاصة الجغرافیة

Oالحدیدیة السكك المباني، الطرق، السدود، بناء( ندسیة٘ال المشاریع). 
O المواني و والقرى المدن أنشاء(  العمرانیة المشاریع). 
Oالتخطیط یز٘تج العسكري، العممیات ( العسكري األعمال). 
Oاالرض سطح تحت ما الخرائط انشاء  ( الجیولوجیة األعمال). 
O( المیدانیة الدراسة) الجغرافیة األعمال. 

Oیجاد والعرضیة الطولیة القطاعات إنشاء  وتثبیتيا المناسیب وا 
Oوالموانئ والقري المدن انشاء مثل العمرانیة المشروعات  
Oالممكیات وتحدید المواقع وتحدید األراضي تقسیم مجاالت في فوائده 
Oاألغراض مختمف في الخرائط إلنشاء األساس ىي 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 شكل الكرة األرضٌة

Oأن فالبد األرضٌة  القٌاسات علم هو المساحة علم ألن نظرا 
 األرضٌة فالكرة األرضٌة الكرة شكل علً بداٌة نتعرف
 عند مفلطحة فهً الرٌاضً المفهوم فً هو كما كرة لٌست

 عند قطرها من أكبر االستواء خط عند وقطرها القطبٌن
 .القطبٌن

OالجٌودGeoid : األرضٌة للكرة الحقٌقً الشكل ٌمثل 
 علً المٌاه سطح منسوب عن المعبر السطح بأنه وٌعرف
 .األرضٌة الكرة

Oاإللبسوٌد Ellipsoid : لشكل هندسً رٌاضً شكل أقرب و 
 .الدوار الناقص القطع وهو األرضٌة الكرة

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 أنواع علم المساحة

O  انًطاحت األرضيتGround Survey 

 Level, total station     اٌَّبؽخ ثأعٙيح 

O انًطاحت انخصىيريتPhotogrammerty 

 اٌَّبؽخ ثبٌظٛه اٌغ٠ٛخ ٚاٌفؼبئ١خ

O انًطاحت انبحريتOffshore Survey 

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 أنواع المساحة األرضٌة 
O انجيىديطيت انًطاحت :أولا ((Geodetic Survey 

O شكل و حجم بشأن معمومات عمى الحصول أجل من القیاس في الدقة من عالیة درجة یتطمب 
 .اتھاالتجا و األرضیة األبعاد حساب عند األرض تحدب عامل االعتبار في األخذ مع.األرض

Oالي اإلقمیم یقسم قبل من مساحة اھل تجرى لم إقمیم ألي الجیودیسیة المساحة أجراء عند 
 ومن األولى الدرجة مثمثات تسمى و كم ٨٠ إلى اھطول یصل طویمة أضمع ذات مثمثات شبكة

 طول یصبح حتى كذاھو الدرجة في اھتمی اھمن اصغر مثمثات الى المثمثات ذهھ تقسم ثم
 الترافیرس مثمثات أو الخامسة الدرجة بمثمثات وتسمى .كم٥ الى كم١ بین ما الضمع

Oالثالثة المحاور اتجاه في خرائط رسم یمكن ولذا االعتبار في األرض كرویة شكل یؤخذ X,Y,Z 
Oالراسي االحداثي ینسب Zالبحر لسطح المتوسط المنسوب الي. 
Oخالليا من ألنو المختمفة بأفرعيا المساحیة الخرائط لجمیع األساس ىي الجیودیسیة المساحة 

 .العام الطبوغرافي والشكل الضبط ونقاط الرئیسیة الشبكة تحدید یمكن
Oالي ومنيا الطبوغرافیة الي ومنيا الجیودیسیة الخرائط من یبدأ الخرائط رسم في التسمسل ولذلك 

 .التفصیمیة الخرائط

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



O انًطخىيت انًطاحت :ثاَياا (Plane Survey) 

Oٍِٟطؼ رؾلة ٠إصو ال ؽ١ش اٌظغ١وح ٌألهػٟ فوائؾ ئػلاك ئٌٟ رو 

 .إٌَج١خ اٌّٛالغ كلخ ػٍٝ األهع

Oَِزٛٞ ٍطؼ أٗ ػٍٟ األهػ١خ اٌىوح ٍطؼ ِغ اٌزؼبًِ ٠زُ ؽ١ش 

 .األهع وو٠ٚخ ٚئّ٘بي

Oَُاٌٟ اٌَّز٠ٛخ اٌَّبؽخ رم:- 

 (Topographic Survey)  انطبىغرافيت انًطاحت -1

Oػٍٟ ٚرؾزٛٞ ِزٍٛؾ هٍُ ِم١بً ماد رىْٛ اٌطجٛغواف١خ اٌقوائؾ: 

Oٌُئٌٝ ٠إكٞ اٌنٞ إٌٛع ٟ٘ ِضً (األهع رؼبه٠ٌ) اٌطج١ؼ١خ اٌّؼب 

 عجبي ٚ أشغبه ٚ أٔٙبه)  اٌطج١ؼ١خ األهػ١خ اٌظب٘واد ِٛالغ ئظٙبه

 ) ٚٚك٠بْ

Oٌُاٌؾل٠ل٠خ ٚاٌَىه اٌَى١ٕخ اٌّغّؼبد ٚ اٌطوق ِضً اٌظٕبػ١خ اٌّؼب  

  إٌٙل١ٍخ ٚإٌّشئبد

O اٌىٕزٛه فطٛؽ رٛػ١ؼ 
 صهٌب أبو جٌاب.أ



   انكادضخرائيت انًطاحت -2

Oوج١و هٍُ ثّم١بً فوائطٙب ٚهٍُ اٌٍّى١بد ثَّؼ رقزض 

 كٚه ٚ اٌؾمٛي ٚ اٌّياهع ؽلٚك رو١ٍُ فٟ رَزقلَ ٚ

 اٌزفظ١ٍ١خ ثبٌَّبؽخ رَّٝ ٌٚنٌه اٌَىٓ

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 أنواع علم المساحة

Oمساحة الطرق 

Oمساحة المناجم 

Oالمساحة اإلنشائٌة 

Oالمساحة الهندسٌة 

Oالمساحة الفلكٌة 

Oمساحة األنفاق 

Oالمساحة الجٌوفٌزٌائٌة 

O المساحة باستخدامGPS 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



  أَىاع انعًم انًطاحي

 الحقل الخرٌطة

 الرفع

 التوقيع
 صهٌب أبو جٌاب.أ



 األعمال الحقلٌة األساسٌة فً علم المساحة

Oًتنقسم األعمال الحقلٌة األساسٌة فً المساحة علم ال: 

O أعمال الرفع(Surveying) 

O هً عملٌة اظهار المعالم الطبٌعٌة أو الصناعٌة بأبعادها ومواقعها
النسبٌة من خالل القٌاسات المساحٌة علً خرٌطة بمقٌاس رسم 

 .مناسب

O أعمال التوقٌع(Setting out) 

O وهً عملٌة نقل البٌانات من اللوحات والخرائط الهندسٌة ذات
 .  مقٌاس رسم الً الطبٌعة وذلك من خالل القٌاسات المساحٌة

 

Oاألعمال المكتبٌة 

 
 صهٌب أبو جٌاب.أ



 المبادئ االساسٌة للعمل المساحً

O ٕ٘بن ِجلآْ أٍب١ٍبْ رورىي ػ١ٍُٙ أػّبي اٌَّبؽخ:- 

O اٌؼًّ ِٓ اٌىً ئٌٟ اٌغيء 

Oٗ( ِوعؼ١خ ٔمبؽ) أٍب١ٍخ ػجؾ ٔمبؽ ثبفز١به  شبٍؼخ ِٕطمخ َِؼ ٠زُ ٚف١ 
 ػب١ٌخ ثللخ ِٛالؼٙب رؼ١١ٓ ٠غوٞ صُ ث١ّٕٙب َٔج١ب وج١وح َِبفبد ٚفٝ

 صُ  اٌطوق ِٓ غ١و٘ب أٚ اٌّؼٍؼبد أٚ اٌّضٍضبد ثطو٠مخ ثبالٍزؼبٔخ ٚماٌه
 هؤًٚ ِٛالغ رؼ١١ٓ ٠ٚزُ اطغو ِضٍضبد ئٌٟ اٌّضٍضبد ٘نٖ رغيئخ ٠غوٞ

  الً ثللخ اٌغل٠لح اٌّضٍضبد

O ٚ٘نا األٍٍٛة ٠َبػل ػٍٟ ِٕغ رواوُ األفطبء ٚفٟ اٌىشف ػٓ األفطبء
 اٌظغ١وح ٚػجطٙب 

Oًاٌؼًّ ِٓ اٌغيء ئٌٟ اٌى 

O ٠ٚزُ ف١ٗ ػىٌ اٌَبثك أٞ ٠زُ اٌَّؼ ِٓ اٌغيء ئٌٟ اٌىً ٚاْ األفطبء
 ٌٍؼجؾاٌظغ١وح رىجو ِغ ارَبع اٌَّبؽخ ٚرظجؼ فٟ إٌٙب٠خ غ١و لبثٍخ 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 أساسٌات فً علم المساحة

O شروط  أهممن  بقوانٌنهامعرفة طرق المساحة و اإللمام

 .المساحة

Oوجه خٌرعلى  المساحٌةباألعمال  القٌام ٌتطلب:- 

O قوانٌنهااإللمام بطرق المساحة و.  

Oالمران الصحٌح و الخبرة.  

Oفن معالجة المشاكل الفنٌة.  

O المبدئٌةاإللمام بالطرق الحسابٌة 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 خطوات القيام باألعمال المساحية

Oالتخطيط 
O (فهم المشروع)معرفة المطلوب من العملٌة المساحٌة 

Oزٌارة الموقع 

Oالغرض من المساحة 

O الدقة المطلوبة 

Oالوقت المحدد 

O تحدٌد الطرٌقة المثلً للقٌام بالعملٌة المساحٌة وتحدٌد االجهزة

 واألدوات المطلوبة

 
 صهٌب أبو جٌاب.أ



 خطوات القيام باألعمال المساحية

Oالقياسات 

Oأخذ جمٌع القٌاسات 

Oالتأكد من تحقٌق الدقة المطلوبة 

O البياناتتحليل 

Oتحلٌل البٌانات الخام باستخدام الحاسوب 

O البياناتعرض 

Oالرسوم البٌانٌة 

Oخرائط 

Oًرسم توضٌح 

ODTM 
 صهٌب أبو جٌاب.أ



 طرق تحدٌد المواقع 

Oِٓٛلؼٙب فٟ ٚهٍّٙب اٌؾمً فٟ أفوٞ ٔمطخ أٞ ِٛلغ رؼ١١ 
 ثبٌَٕجخ ِٛلؼٙب رؾل٠ل ؽو٠ك ػٓ ٠زُ اٌوٍُ ٚهلخ فٟ اٌظؾ١ؼ
   اٌَبثمز١ٓ ٌٍٕمطز١ٓ

Oِٖوعؼ١خ ٔمبؽ ػٍٟ رَزٕل عل٠لح ٔمبؽ ٌزؼ١١ٓ رزُ اٌم١بٍبد ٘ن 
 _:ؽو٠ك ػٓ ٍٍفب ٚرؾل٠ل٠ٙب افز١به٘ب رُ ِؾ١طخ

O (ِؼٍِٛز١ٓ ٔمطز١ٓ ِٓ َِبفز١ٓ ل١بً) فط١خ ل١بٍبد 

O(ِؼٍِٛز١ٓ ٔمطز١ٓ ِٓ ارغب٘بْ ل١بً) ىا٠ٚخ ل١بٍبد   

Oَِٚبفخ ٔمطخ ِٓ ارغبٖ ل١بً) ِؼب ٚىا٠ٚخ فط١خ ل١بٍبد ِٓ 
 (ِؼٍِٛخ ٔمطخ ِٓ َِٚبفخ ارغبٖ ل١بً أٚ أفوٞ ٔمطخ

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 طرق تحدٌد المواقع 
 

Oالمسافة من نقطتٌن معلومتٌن 

 

 

 

Oزاوٌتٌن من نقطتٌن معلومتٌن 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



اتجاه من نقطة ومسافة من نقطة أخري 

 

 

قياس اتجاه ومسافة من نقطة معلومة 

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 األجهسة انًطاحيت

Oاٌَّبفبد  

     {tapes, EDM, theodolite, total station, etc} 

Oاٌيٚا٠ب ٚاالرغب٘بد 

     {theodolite, compass, total station, etc} 

Oإٌّب١ٍت 

     {level, theodolite, total station, GPS, etc} 

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 انًطاحيتاألجهسة 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 انًطاحيتاألجهسة 

 

  

    

0.5 m 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 انًطاحيتاألجهسة 

Total Station 

 

 

 
 صهٌب أبو جٌاب.أ



 انًماييص انًطاحيت

 يمياش كبير          

      1  :10       -          1  :200 

 يمياش يخىضظ      

1  :5000 

 يمياش صغير   

      1     :25000       -        1  :1000000 
 أبو جٌاب صهٌب.أ



 وحذاث انمياش

O ًٔؼٕٟ ثٛؽلاد اٌم١بً رٍه اٌزٟ ٔؼجو ثٛاٍطزٙب ػٓ ِمبك٠و و

 ِٓ األؽٛاي ٚاٌيٚا٠ب ٚاالرغب٘بد ٚاٌَّبؽبد ٚاٌؾغَٛ

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 وحذاث لياش الطىال

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 وحذاث لياش انًطاحاث وانحجىو

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 وحذاث لياش انسوايا

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 انعاللت بيٍ وحذاث انسوايا

 

 أبو جٌاب صهٌب.أ



 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



  انمياضاث انًطاحيت

Oٍٟرٕمَُ اٌم١بٍبد اٌَّبؽ١خ ئٌٟ ِب ٠:- 

Oل١بً اٌَّبفبد األفم١خ ٚاٌّبئٍخ 

Oل١بً إٌّب١ٍت 

Oل١بً اٌيٚا٠ب 

Oل١بً اإلؽلاص١بد 

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 الجزء الثاني

 المسافات قياس 
Oمقدمة 

Oالطريقة المباشرة: أوال 

Oالطريقة غير المباشرة : ثانيا 

Oقياس المسافات االلكترونية: ثالثا 

O  أدوات قياس المسافات: رابعا 

Oقياس المسافات باستخدام الخطوة 

O األشرطةقياس المسافات بواسطة 

Oأنواع أشرطة القياس 

Oاألدوات المستخدمة في قياس المسافات بالشريط 

Oطرق تدوين األرصاد المساحية 

O1التطبيق العملي الميداني 
 أبو جٌاب صهٌب.أ



 انًطافاثلياش 

 ِملِخ

O ٠ؼزجو ل١بً اٌَّبفبد ث١ٓ إٌمبؽ اٌّقزٍفخ ػٍٟ ٍطؼ األهع

 اؽلٞ اٌؼ١ٍّبد األٍب١ٍخ فٟ ؽمً اٌَّبؽخ 

O فؼٍٟ ٍج١ً اٌّضبي ٌزؾل٠ل ِٛلغ ِب ٠َزؼبْ ثم١بً اٌَّبفبد 

O ٚرَزقلَ فٟ ؽَبة اٌى١ّبد    

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 انطريمت انًباشرة: أول

Oٟثشىً إٌمبؽ ِقزٍف ث١ٓ اٌَّبفبد ل١بً ٠غوٞ اٌؾبٌخ ٘نٖ ف 

   (اٌشو٠ؾ) اٌم١بً أكٚاد ثبٍزقلاَ أفم١خ فطٛؽ ٚٚفك ِجبشو

Oٍٟطؼ ؽج١ؼخ أٚ ِزجبػلح إٌمبؽ  ف١ٙب رىْٛ اٌزٟ اٌؾبالد ف 

 صُ ألَبَ ػلح ئٌٟ اٌٛاؽلح اٌَّبفخ رغيئخ ٠زُ فبٔٗ ٚػوح األهع

 اٌجؼغ ثؼؼٙب ِغ رغّغ صُ لَُ ٌىً األفم١خ اٌَّبفخ رمبً

 اٍزقلاَ ػوٚهح ِغ اٌّطٍٛثخ األفم١خ اٌَّبفخ ِؼب ٌزشىً

 اٌزض١ٍش (ٚاٌقٍفٟ األِبِٟ) اٌزٛع١ٗ أٍٍٛة

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 لياش انًطافاث في حانت األرض انًُحذرة

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



لياش انًطافت في حانت زيادة انًطافت عٍ طىل انشريظ  -2

 (انخثهيث)

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 انطريمت غير انًباشرة: ثاَيا

Oرؼ١١ٓ ِضً أٞ اٌو٠بػ١خ اٌؼاللبد ػٍٟ اٌطو٠مخ ٘نٖ رؼزّل 

 ٠ٚغوٞ اٌوا١ٍخ ٚاٌيا٠ٚخ اٌّبئٍخ اٌَّبفخ ِٓ األفم١خ اٌَّبفخ

 اٌوا١ٍخ اٌيا٠ٚخ اٚ ا١ًٌّ ٚىا٠ٚخ S اٌّبئٍخ اٌَّبفخ ل١بً ٕ٘ب

 :اٌزب١ٌخ اٌؼاللخ ؽَت ِّٕٙب H األفم١خ اٌَّبفخ رشزك صُ

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 ل١بً اٌَّبفبد االٌىزو١ٔٚخ: صبٌضب

Oاٌَّبفبد ٌم١بً االٌىزو١ٔٚخ األعٙيح ػٍٟ رؼزّل ِٓٚ 

 :١ِّيارٙب

Oاوجو ٚلذ أٚ عٙل ئٌٟ رؾزبط ٚال اٌؼب١ٌخ كلزٙب 

O٠َزؾ١ً أٚ ػجٛه٘ب ٠ظؼت اٌزٟ األِبوٓ فٟ اٍزقلاِٙب 

 ف١ٙب اٌشو٠ؾ اٍزؼّبي

Oوؾبٌخ اٌظؼجخ اٌغ٠ٛخ اٌظوٚف ٚفٟ ٚٔٙبها ١ٌال اٍزؼّبٌٙب 

 ٚاألِطبه اٌؼجبة ٚعٛك

Oال  ثقطأ ِزو و١ٍٛ 50 اٌـ رزغبٚى َِبفبد ل١بً ػٍٟ للهرٙب 

 ٍٕزّزو 10 ٠زغبٚى

 صهٌب أبو جٌاب.أ



Oفٟ ثؼؼٙب ػٓ اٌَّبفبد ٌم١بً االٌىزو١ٔٚخ األعٙيح ٚرقزٍف 

 رَزؼًّ األعٙيح ٘نٖ ِٓ فجؼغ اٌَّزؼٍّخ اٌطبلخ ٔٛع

 ٚاٌجؼغ ا١ٌٍيه أشؼخ أٚ اٌؾّواء رؾذ أٚ اٌؼٛئ١خ األشؼخ

 ٚؽلح ٚأّ٘ٙب اٌّب٠ىو٠ٚٚف ؽبلخ ٠َزؼًّ ِٕٙب األفو

OEDM 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 أدواث لياش انًطافاث: رابعاا 

O٠ّىٓ كل١مخ ٚأفوٞ رمو٠ج١خ ٍٚبئً ػلح ٕ٘بن 

 ػٍٟ أؽلاّ٘ب ٚرفؼ١ً اٌَّبفبد ل١بً فٟ اٍزقلاِٙب

 ٚؽج١ؼخ اٌّطٍٛثخ اٌللخ كهعخ ػٍٟ ٠ؼزّل األفوٜ

 ؽ١ش ِٓ اٌّزٛفوح ٚاإلِىب١ٔبد اٌم١بً ِٕطمخ

 اٌوئ١َ١خ اٌطوق ث١ٓ ِٚٓ ػ١ٍٙب ٚاٌؼب١ٍِٓ األعٙيح

   :ٟ٘ اٌَّبفبد ل١بً فٟ اٌَّزقلِخ

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 لياش انًطافاث باضخخذاو انخطىة -1

O٠مزظو أْ اٌّفؼً ِٚٓ اٌَّبفبد رمل٠و فٟ اٌطوق أٍوع ِٓ رؼزجو 
 رزغبٚى ال اٌزٟ اٌمظ١وح اٌَّبفبد ؽبالد ػٍٟ اٌطو٠مخ ٘نٖ اٍزقلاَ

 ِزو اٌّبئخ

Oَاٌَّؼ ػ١ٍّخ فٟ ِمجٌٛخ اٌزمو٠ج١خ اٌم١بٍبد رىْٛ ػٕلِب ٚرَزقل 
   ٚاٌّجلئٟ االٍزطالػٟ

Oاألهع ٚؽج١ؼخ ٔٛع ٚػٍٟ ٚاٌقجوح اٌزّو٠ٓ ػٍٟ رؼزّل اٌقطٛاد كلخ 
   اٌم١بً ػ١ٍٙب ٠غوٞ اٌزٟ

Oِٓٚ كلخ ثألظٝ فطٛارٗ ِملاه رؾل٠ل ػٍٟ اٌَّبػ ٠زلهة أْ اٌّف١ل 
  أِىٓ ِب ؽج١ؼ١خ اٌقطٛح رىْٛ أْ ٠فؼً مان اعً ِٚٓ ِّىٕخ

Oِؼٍِٛخ َِبفخ ػٍٟ ٔمطز١ٓ ث١ٓ ِواد ػلح ا١ٌَو اٌَّبػ ػٍٟ ٠ٚزٛعت 
 ٚثمَّخ اٌَّبفبد رٍه ٌمطغ اٌالىِخ اٌقطٛاد ػلك ِؼلي ؽَبة صُ ِٚٓ

 ٚاٌقبطخ اٌٛاؽلح اٌطج١ؼ١خ اٌقطٛح ِملاه اٚ ؽٛي ٠ٕزظ اٌقطٛاد ِؼلي
 .ثبٌَّبػ

 
 صهٌب أبو جٌاب.أ



 عهي لياش انًطافاث باضخخذاو انخطىة: يثال 

Oعدد وكان الخطوات باستخدام نقطتٌن بٌن مسافة قٌست 

  المساح خطوة طول ومعدل خطوة 60 المساح خطوات

 .النقطتٌن بٌن المسافة طول اوجد  متر 0.84

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



عهي لياش انًطافاث باضخخذاو : يثال 

 انخطىة
Oمسافة فً خطواته عدد بحساب الجدد المتدربٌن أحد قام 

 النحو على النتٌجة وكانت مرات، خمس قدم 600 قدرها

 بقٌاس قام وبعدها .215 ،218 ،224 ،223 ،220 :التالً

 فما خطوة، 150 خطواته عدد متوسط وكان مجهولة مسافة

 المتر بوحدة المسافة طول هو

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 لياش انًطافاث بىاضطت األشرطت -2

Oٌٍم١بً ٠َزؼًّ ِب أفؼً اٌشو٠ؾ ثٛاٍطخ اٌم١بً ٠ؼزجو 

 اٌظٍت ِٓ أٚ اٌمّبُ ِٓ ئِب ٠ىْٛ ٚاٌشو٠ؾ اٌّجبشو

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 أَىاع أشرطت انمياش

Oٌٍم١بً ٠َزؼًّ ِب أفؼً اٌشو٠ؾ ثٛاٍطخ اٌم١بً ٠ؼزجو 
 اٌظٍت ِٓ أٚ اٌمّبُ ِٓ ئِب ٠ىْٛ ٚاٌشو٠ؾ اٌّجبشو

Oانشريظ انكخاَي 

Oهف١ؼخ ثأٍالن اٌّمٛٞ اٌمّبُ ِٓ شو٠ؾ ػٓ ػجبهح ِٓ 
  اٌشو٠ؾ ٘نا ػٍٟ ٠طٍك ٚاألؽّو األطفو إٌؾبً أٚ اٌجوٚٔي

 ثٙلف اٌّؼل١ٔخ األٍالن ػٍٟ الؽزٛائٗ اٌّؼلٟٔ  اٌشو٠ؾ أؽ١بٔب
 ٠ٛعل ٚاٌوؽٛثخ االٍزؼّبي ٌىضوح إٌبرظ اٌزشٖٛ ٌٚزم١١ل رم٠ٛزٗ

 15 ٚ ِزو 10 ِضً ِزؼلكح ٚأؽٛاي أشىبي ػٍٟ اٌىزبٟٔ اٌشو٠ؾ
 ػوػٗ أِب ِزو 50 ٚ ِزو 30 ٚ ِزو 25 ٚ ِزو 20 ٚ ِزو

 ِزو 1 اٌٟ 1.5 ث١ٓ ف١زواٚػ

 صهٌب أبو جٌاب.أ



Oْأٞ اٌّزوٞ إٌظبَ ٚفك رىْٛ أْ ئِب اٌىزب١ٔخ األشوؽخ رلهع١بد ا  

 اٌجو٠طبٟٔ إٌظبَ ٚفك أٚ  األِزبه ٚ اٌل١ٍّزواد اٚ ثبٌَٕز١ّزواد

 عٍل٠خ أٚ ثالٍز١ى١خ ػٍجخ كافً اٌىزبٟٔ اٌشو٠ؾ ٠ٍف ٚاألللاَ ثبإلٔشبد

   ١ِّياد ِٚٓ ف١ٙب اٌىٍٟ كفٌٛٗ رّٕغ ٔؾب١ٍخ ثؾٍمخ ٠ٕٚزٟٙ

O الشريط الكتانيمميزات 

Oخفة وزنه 

Oسهولة حمله 

O عدم تعرضه نتٌجة احتمال مرور السٌارات أو القاطرات الحدٌدٌة

 فوقه من 

Oمساوئ الشريط الكتاني: 

Oورطوبة حرارة من الجوٌة بالعوامل تتأثر إذ ألٌافه وتمدد انكماش 

 ذلك ٌتطلب حٌث الرٌح أٌام فً مستقٌما وجعله شده ٌصعب وكذلك

   .ألٌافه تمدد نتٌجة طوله زٌادة أو قطعه الً تؤدي قد إضافٌة شد قوة

 صهٌب أبو جٌاب.أ 



 الشرٌط الفوالذي

Oأعمال فً المستخدمة األشرطة أفضل من الفوالذٌة االشرطة تعتبر 

 تمددها وقلة حملها وسهولة وخفتها ودقتها لصالبتها نظرا   المساحة

 متر 300و متر 1 بٌن تتراوح وأطوالها الجوٌة العوامل بتأثٌر وانكماشها

 أقدام 3 أو

Oسنتٌمترات الً المتري النظام حسب مدرج بعضها التدرٌج نظام 

 ٌحتوٌان قد واألخٌر األول المتر أن الً باإلضافة وأمتار ودسمٌترات

 البرٌطانً النظام حسب مدرج اآلخر والبعض ملٌمٌترٌه تقسٌمات علً

 وأقدام إنشات الً

Oالفوالذية األشرطة مساوئ 

Oاستعمالها اسً اذا بسهولة كسرها وٌمكن حساسة   

Oالزائدة الرطوبة عند للصدأ معرضة 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 شرٌط األنفار

Oمقارنة الكتانیة األشرطة ادق من األنفار شریط یعتبر 
 الفوالذ مادتي من مصنوع وىو الصمبة باألشرطة

 تاثره بعدم نسبیاً  ویمتاز %35 والنیكل 65%
 عرض یبمغ یصدأ ال إنو كما الحرارة درجات لتغیرات
 100و متر 30 أطوال بعدة ویوجد ممم 6 الشریط

 المساحة أعمال في األنفار شریط یستعمل متر
 جدا   الدقیقة

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 احتٌاطات فً االستعمال

Oعلبته فً التٌل الشرٌط لف عند إصبعٌن بٌن الشرٌط تمرٌر ٌجب 
 .األتربة إلزالة االصبعٌن بٌن منداة خرقة وضع مع

Oاذا طوله ٌتأثر ال حتً الماء وعن المبللة األرض عن ابعاده ٌجب 
 .بلل أصابه ما

Oاذا طوله ٌتأثر ال ألنه الصلب الشرٌط استعمال عند االعتناء ٌجب 
 .بلل اصابه ما

Oالتعرض سرٌع ألنه الصلب الشرٌط استعمال عند االعتناء ٌجب 
 .استعماله اسً اذا للكسر

Oوٌجب للرطوبة تعرضه عند للصدأ معرض الصلب الشرٌط 
 او الزٌت من بطبقة ودهنه تجفٌفه ثم لفه قبل مبللة بخرقة مسحه

 .حفظه عند الفازلٌن

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 األدواث انًطخخذيت في لياش انًطافاث بانشريظ

 صهٌب أبو جٌاب.أ

 انشىاخص -1

Oٟ٘ ِْب ؽٌٛٙب ٠زواٚػ األ١ٌَّٕٛ أٚ اٌقشت أٚ اٌؾل٠ل ِٓ رظٕغ لؼجب 
 ػٍٟ اٌشبفض ٠ٚىْٛ ٍُ 6 ئٌٟ 3 ث١ٓ ِب ٚلطو٘ب ِزو 3 ئٌٝ 2 ث١ٓ

 ثبألهع ٌغوٍٗ ِلثت أؽوافٙب اؽل لطؼز١ٓ أٚ ٚاؽلح لطؼخ شىً
 اٌظٍجخ األهع ػٍٟ ٌزضج١زٗ شؼت صالصخ مٞ ؽبًِ ٠َٚزقلَ

Oٓ٘0.5 ؽٌٛٗ ٌْٛ وً ٚاٍٛك ٚاث١غ ٚاؽّو اث١غ ث١ٍٔٛٓ اٌشبفض ٠ل 
 ثؼ١ل ِٓ هؤ٠زٙب ر١ًَٙ ٘ٛ ماٌه ِٓ ٚاٌٙلف ِزو

Oًّاالٍزمبِخ ٚرؾل٠ل اٌم١بً ػ١ٍّخ فٟ ٌٍزٛع١ٗ اٌشٛافض ٚرَزؼ 
 اٌطج١ؼخ ػٍٟ اٌقطٛؽ ٚارغب٘بد ٚفطٛؽ

 



 انشىن -2
O6 – 3 ٚلطو٘ب ٍُ 40 – 20 ِٓ ؽٌٛٙب اٌؾل٠ل ِٓ أ١ٍبؿ ػٓ ػجبهح ٍُِ 

 أٚ ؽٍمخ شىً ػٍٟ ٚاألفو األهع فٟ غوٍٗ ١ًٌَٙ ِلثت ؽوف١ٙب اؽل

 اٌم١بً ػ١ٍّخ أصٕبء اٌشٛن ػل فٟ ١ٌَبػل ِؼ١ٕب هلّب ٠ؾًّ ِظّذ لوص

 

 

 

 

 

 

 

O ًّاٌشٛن فٟٚرَزؼ: 

O رؾل٠ل ثلا٠خ ٚٔٙب٠خ اٌشو٠ؾ ػٕل ل١بً األؽٛاي 

O رؾل٠ل ِٛػغ ػّٛك أٚ ٔمطخ 

 

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 (انشمهت, ضُبم, بهبم)انشالىل  -3

Oصم١ٍخ اٌفٛالم أٚ إٌؾبً أٚ اٌوطبص ِٓ ِؼل١ٔخ لطؼخ ػٓ ػجبهح 

 ِضجذ ف١ؾ ِٓ ؽو ثشىً رزلٌٟ (ِلثت اٌوأً) اٌشىً ِقوٚؽ١خ

 ؽ١ش اٌغبمث١خ ثفؼً ٚماٌه األهع ِووي ئٌٟ ارغب٘ٙب ٠ٚش١و ف١ٙب

  األهع ِووي ٔؾٛ كائّب رزغٗ اٌوا١ٍخ اٌقطٛؽ أْ

O ويطخخذو في:- 

O ( رؼ١١ٓ اٌَّمؾ اٌواٍٟ ٌٕمطخ) اٌزَبِذػ١ٍّخ 

O ٚػجؾ ؽٛاف ٚأهوبْ اٌّجبٟٔ ٚرؼ١١ٓ  اٌشٛافضػجؾ ها١ٍخ

 اٌقطٛؽ اٌوا١ٍخ 

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 األوحاد -4
Oئٌٝ 20 ِٓ ؽٌٛٙب أشىبي ػلح ػٍٟ اٌقشت أٚ اٌؾل٠ل ِٓ رظٕغ 

 ٠َٚزؼبْ األهع فٟ غوٍٗ ١ًٌَٙ ِلثت أؽوافٙب اؽل ٍٕز١ّزو 30

 ٍٛٞ ِٕٙب ٠ظٙو ال ٚثؾ١ش  األهع فٟ اٌٛرل ٌلق فٛالم٠خ ثّطولخ

  األهع ٍطؼ فٛق ٍٕز١ّزواد ثؼؼخ

Oًٍّطؼ ػٍٟ اٌّقزبهح  اٌّٛالغ رؾل٠ل فٟ اٌقشج١خ األٚربك رَزؼ 

 ؽل٠ل٠خ ثَّب١ِو األٚربك فزَزجلي اٌظٍجخ األهاػٟ فٟ أِب األهع

 . ٍُ 20 – 10 ِٓ ٚؽٌٛٙب ٍُ 2 ئٌٟ 0.5 ِٓ لطو٘ب

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 دفخر انحمم -5

Oٛ٘ٚ اٌم١بٍبد أصٕبء اٌّالؽظبد ٌزَغ١ً كفزو ػٓ  ػجبهح 

 ٚوناٌه اٌَّبػ ئ١ٌٙب ٠ؾزبط اٌزٟ اٌغلاٚي ٘نا ٠ٚشًّ اٌؾم١ٍخ

 اٌّٛلغ ووٚوٟ

Oثٗ اٌقبص كفزوٖ ٠ظُّ أْ اٌَّبػ ٠َٚزط١غ 

Oًٚاٌؾبٍٛة االٌىزو١ٔٚخ اٌّفىوح اٌجٕل ٘نا ػّٓ ٠لف 

 اٌّؾّٛي

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 طرق حذويٍ األرصاد انًطاحيت

Oْاٌؾمً كفزو ٚأٌٚٙب ِٚزؼلكح وض١وح األهطبك رل٠ٚٓ ؽوق ئ 
 ػٕل أٚ ٚاٌّؼبٌُ اٌزفبط١ً ٚهٍُ رَغ١ً فٟ فبئلرٗ ٚرىّٓ
 ػ١ٍٙب ٠ؼزّل ٘بِخ ٚص١مخ ٠ٚؼزجو اٌَّبؽ١خ اٌؾَبثبد ئعواء

Oٗاألهطبك ٌزٍه ٚاٌٛاػؼ ٚاٌلل١ك ا١ٌٍَُ اٌزل٠ٚٓ فبْ ٚػ١ٍ 
   اٌؼوٚه٠خ األِٛه ِٓ اٌَّبؽ١خ

Oٚاٌوٍِٛبد اٌؾَبثبد ِٓ ٠زجؼٙب ِٚب اٌم١بٍبد ِٓ فبئلح فال 
   اٌؾبي ٌٛالغ ِّٚضٍخ كل١مخ رىٓ ٌُ ئما

Oْاٌّشوٚع ٚؽج١ؼخ ٚ٘لف ٔٛع رزجغ اٌم١بٍبد ػجؾ كهعخ ٚا 
 ا١ٌّلأٟ اٌؼًّ ػٍٟ اٌمبئُ اٌَّبػ ٠ىْٛ أْ ٠غت ٚثبٌزبٌٟ

 اٌللخ ثّزطٍجبد َِجك ػٍُ ػٍٟ

 صهٌب أبو جٌاب.أ



ٕ٘بن ػلح ؽوق رَبػل اٌَّبػ فٟ رل٠ٚٓ 

 :األهطبك ثشىً ٚاػؼ ٟٚ٘
Oانكخابت انىصفيت 

O٠ّٚىٓ ػٍّٗ رُ ٌّب اٌٛطفٟ األٍٍٛة ػٍٟ اٌَّبػ ٠ؼزّل ٚف١ٙب 

 اٌزل٠ٚٓ فٟ األٍٍٛة ٚ٘نا اٌؼبِخ األهاػٟ هفغ ػٕل اٍزقلاِٙب

 اٌم١بٍبد ػٍٟ اٌؾظٛي ٠غؼً ِّب ٚؽ٠ٛال ِؼملا ٠ىْٛ هثّب

 ٌٍم١بٍبد إٌّبٍجخ ٚاٌغلٌٚخ اٌوٍُ اٍزقلاَ ئٌٟ ٚاٌٍغٛء طؼجب

 .ٚاػؾخ اٌؾم١ٍخ األػّبي ٚرغؼً األهطبك رج١َؾ فٟ ٠َبُ٘

 صهٌب أبو جٌاب.أ



Oحطجيم األرصاد عهي كروكي 
Oػٍٟ اٌملهح ػلَ ػٕل فبطخ اٌىوٚو١بد ػًّ ِٓ ثبإلوضبه ٠ٕظؼ 

   ِؾلكح ٚاػؾخ ٚأشىبي علاٚي ٚفك اٌّؼٍِٛبد رور١ت

Oٗفٟ اٌّجبٌغخ ٠ّىٓ ؽ١ش هٍُ ِم١بً الٍزقلاَ ؽبعخ ٠ٛعل ال ٚف١ 
   أفوٞ ؽبالد فٟ رظغ١وٖ ٠ّىٓ ث١ّٕب اٌزفبط١ً ثؼغ ِم١بً

Oَاٌم١بٍبد ػ١ٍٗ ٠ٚٛػؼ َٔج١ب اٌظغ١وح اٌَّبؽبد فٟ ٠َٚزقل 
 ِجبشوح اٌوٍُ ػٍٟ ٚاٌيا٠ٚخ اٌقط١خ

 

Oحطجيم األرصاد في جذاول 
O ٘نٖ اٌطو٠مخ ػٕلِب رىْٛ األهطبك اٌَّبؽ١خ وض١وح ٚطؼجخ َ رَزقل

 اٌزل٠ٚٓ ػٍٟ اٌوٍُ ؽ١ش رلْٚ فٟ  علاٚي ِٕبٍجخ 

O اٌؾٟ اٌنٞ ٠ٛػؼ ث١ٓ أٞ ِٓ إٌمبؽ ٓ ١ٌٚيَ اٌؾوص ػٕل اٌزل٠ٚ
 ػٍّذ اٌم١بٍبد 

O٘نٖ اٌطو٠مخ فٟ اغٍت ػ١ٍّبد اٌز٠َٛخ َ  ٚرَزقل

 صهٌب أبو جٌاب.أ



Oحطجيم األرصاد باضخخذاو انرضى وانجذاول 
Oَاألهطبك رلْٚ ٚف١ٙب اٌشبٍِخ اٌَّؼ ػ١ٍّبد فٟ اٌطو٠مخ ٘نٖ رَزقل 

  اٌظفؾخ فٟ اٌوٍُ ٠ٚٛػؼ اٌلفزو ِٓ ا١ٌّٕٟ اٌظفؾخ فٟ اٌغلاٚي فٟ
 اٌؾمً كفزو فٟ اٌؾم١ٍخ األهطبك ع١ّغ رلْٚ أْ ٠ٚغت ا١ٌَوٞ
 ثؼل ف١ّب رٕمً ٍبئجخ أٚهاق فٟ ١ٌٌٚ اٌّٛلغ فٟ ِجبشوح

Oْٚاألفطبء اٌؼ١بع ئٌٟ ٠ؼوػٙب مٌه ال   

Oاٌؾمً كفزو فٟ رٛػؼ أْ ف١غت اٌؾمً فٟ ؽَبثبد أ٠خ ػٍّذ ٚئما 
   ثؼل ف١ّب ِٕٙب اٌزؾمك ٠ّىٓ وٟ

Oثبإلػبفخ اٌَّبؽٟ اٌؼًّ ٚغوع ِٚىبْ ىِبْ اي ثزَغ١ً ٠ٕٚظؼ 
 ِف١لح ِؼٍِٛبد ٚأ٠خ ُِٕٙ وً ِٚٙبَ  اٌَّبؽٟ اٌفو٠ك أػؼبء ػٍٟ
   اٌقبص اٌغٙبى ٚهلُ اٌطمٌ ِضً

Oًٚرف١َو اٌؼًّ كلخ ػٍٟ اٌؾىُ فٟ ٠ف١ل اٌّؼٍِٛبد رٍه رَغ١ 
   األعٙيح ِٓ أٚ اٌطمٌ ِٓ إٌبرغخ األفطبء ٚرظؾ١ؼ

Oئٌٟ اٌؾبعخ ػٕل ف١َبػل ُِٕٙ وً ِٚٙبَ اٌفو٠ك أػؼبء موو أِب 
 اٌّلٚٔخ ٌألهطبك إٌّبلشخ أٚ االٍزفَبه

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ
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 قياس المسافات

 صهٌب أبو جٌاب.أ

 المساحیةإعداد وكتابة التقاریر ١.
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 وكخابت انخمارير انًطاحيتإعذاد  -1

Oِؾز٠ٛبد اٌزمو٠و 

Oًّاٌٛاعٙخ ٚرش 

Oًّٚرش:- 

O اٌشؼبه+ اٍُ اٌّإٍَخ 

O اٍُ اٌلائوح 

Oهلُ اٌزمو٠و 

Oاٍُ اٌزمو٠و 

Oاٍُ اٌَّبػ 

Oاٍُ ِل٠و اٌّشوٚع 

Oا١ٌَٛ اٚ اٌزبه٠ـ 

 
 صهٌب أبو جٌاب.أ



 إعذاد وكخابت انخمارير انًطاحيت

Oاٌّملِخ 

Oاأل٘لاف 

Oاالكٚاد اٌَّزقلِخ 

Oًّفطٛاد اٌؼ 

Oاٌؾَبثبد 

Oٍُاٌو 

O إٌزبئظ 

Oاٌزؼ١ٍك 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 يطافت حسيذ عٍ طىل انشريظلياش  -2

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 الجزء الثالث

 التفصيليةالمساحة 
Oيمذيت 

Oخطىاث انًطاحت انخفصيهيت 

Oألطاو انًطاحت انخفصيهيت 

O انخفاصيم 

Oَماط انضبظ األرضيت 

Oانًطاحت انخفصيهيت بانشريظ 

Oيماييص انرضى 

Oانخرائظ انًطاحيت 

O وانًصطهحاثالشاراث 

O2انخطبيك انعًهي انًيذاَي 

Oصهٌب أبو جٌاب.أ األَحرافاث 



 انًطاحت انخفصيهيت
Oٚ٘نٖ رفظ١ٍ١خ ِٚقططبد فوائؾ هٍُ ئٌٟ اٌزفظ١ٍ١خ اٌَّبؽخ رٙلف 

 اٌّجبٟٔ ٚرفبط١ً اٌقبطخ اٌٍّى١بد ؽلٚك ث١بْ ئٌٟ رٙلف اٌقوائؾ

 وج١و اٌوٍُ ِم١بً ٠ىْٛ ٌٚنٌه ِٕٙب اٌم١بٍبد افن ٠ّٚىٓ ٚاٌشٛاهع

 .اٌَّز٠ٛخ اٌَّبؽخ ِٓ عيء ٟٚ٘ غبٌجب

Oويٍ بيٍ اضخعًالث انخرائظ انخفصيهيت يا يهي: 

Oرؾل٠ل َِبؽبد األهاػٟ ٚاٌؼمبهاد اٌّقزٍفخ 

Oٟفٟ ػ١ٍّبد اٌؾظو اٌيهاػ َ  رَزقل

Oرؾل٠ل اٌٍّى١بد اٌقبطخ ٚاٌؼبِخ 

Oفٟ ػ١ٍّبد ٔمً اٌٍّى١خ َ  رَزقل

Oٟفٟ ػ١ٍّبد رم١َُ األهاػ َ  رَزقل

Oفٟ ػ١ٍّبد اٌج١غ ٚاٌشواء ٚؽً إٌّبىػبد َ  رَزقل

َ فٟ ػ١ٍّبد ٔيع اٌٍّى١خ ٌٍّٕفؼخ اٌؼبِخ  رَزقل

Oفٟ رقط١ؾ ٚرٛل١غ اٌّشبه٠غ إٌٙل١ٍخ َ  .رَزقل
 صهٌب أبو جٌاب.أ



 خطىاث انًطاحت انخفصيهيت

 :نهًطاحت انخفصيهيت خطىحاٌ رئيطيخاٌ

 ٚمٌه األٍب١ٍخ اٌؼجؾ ٔمبؽ ِٓ ١٘ىً ٚرؼ١١ٓ افز١به1.

 األؽٛاي ل١بً أٚ اٌزؼ١ٍغ ثزطج١ك

 ثبالػزّبك ٚمٌه اٌؼجؾ ٌٕمبؽ ثبٌَٕجخ اٌزفبط١ً ِٛالغ رؼ2ٓ١١.

 اٌشؼبع ؽو٠مخ أٚ ٚاألؽيِخ اٌؼّٛكٞ اإلٍمبؽ ؽو٠مخ ػٍٟ

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 ألطاو انًطاحت انخفصيهيت

Oٓاالعٙيح أٛاع ؽَت اٌزفظ١ٍ١خ اٌَّبؽخ رم١َُ ٠ّٚى 
 :فٕغل اٌَّزقلِخ

 ػٍٟ ٚرؼزّل اٌَّبؽخ أٛاع اثَؾ ٟٚ٘ :بانشريظ انًطاحت1.
 . اٌَّبفبد ل١بً

 ٚؽو٠مخ اٌزبو١ِٛزو عٙبى ٠َٚزقلَ :بانخاكيىيخر انًطاحت2.
 اٌزفبط١ً هفغ فٟ اٌشؼبع

 ل١بً فٟ اٌض١ل١ٌٚذ عٙبى ٠َٚزقلَ :بانثيذونيج انًطاحت3.
 .اٌزفبط١ً هفغ فٟ ٚاٌيٚا٠ب اٌَّبفبد

 انشايهت انًحطت بجهاز انًطاحت4.

 صهٌب أبو جٌاب.أ



  انخفاصيم
Oٍطؼ ػٍٟ ٍٛاء ثبٌّٛلغ اٌّٛعٛكح اٌّؼبٌُ ثٗ ٠مظل ِظطٍؼ 

 .رؾزٗ أٚ األهع

Oٟ٘ٚ ًّرش: 

Oًاٌجشو طٕغ ِٓ اإلٔشبئ١خ اٌّؼبٌُ ثٙب ٠ٚمظل : اٌظٕبػ١خ اٌزفبط١ 
 .ٚغ١و٘ب ٚاٌطوق اٌّجبٟٔ ِضً

Oًاألٔٙبه ِضً اٌطج١ؼ١خ اٌّؼبٌُ ثٙب ٠ٚمظل :اٌطج١ؼ١خ اٌزفبط١ 
 .ٚاٌجؾبه ٚاٌغبثبد

Oًٚاٌٙبرف اٌىٙوثبء فطٛؽ ِضً :اٌّؼٍمخ اٌزفبط١  

Oًٚاٌّغبهٞ اٌشوة ١ِبٖ شجىبد ِٛا١ٍو ِضً : اٌزؾز١خ اٌزفبط١. 

 ػٍٟ ػ١ٍٙب ِزفك ف١ٕخ ثّظطٍؾبد اٌقوائؾ ػٍٟ ٌٍزفبط١ً ٠ٚوِي
 .اٌقو٠طخ ٚفُٙ لواءح ٌٌَٙٛخ اٌلٌٚخ َِزٛٞ

 صهٌب أبو جٌاب.أ



Oٌٝ٠ّٚىٓ رم١َُ اٌّظطٍؾبد ِغّٛػبد ئ: 

Oِظطٍؾبد أٔٛاع اٌّجبٟٔ ٚاإلٔشبءاد 

Oِظطٍؾبد اٌطوق ٚاٌغَٛه ٚفطٛؽ اٌؾلٚك 

O ِظطٍؾبد اٌَىه اٌؾل٠ل٠خ 

Oفطٛؽ اٌىٙوثبء 

Oِظطٍؾبد اٌّيهٚػبد 

Oاٌّظطٍؾبد اٌّبئ١خ 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 َماط انضبظ األرضيت

Oبغرس االرض فً تثبت مرجعٌة نقاط هً الضبط نقاط 

 والمسامٌر المواسٌر او الخرسانٌة او االوتاد

 صهٌب أبو جٌاب.أ



O٠ٍٟ ِب اٌؼجؾ ٔمبؽ ٠زجغ: 

Oرظً اٌزٟ اٌقطٛؽ ٟٚ٘ (اٌشو٠ؾ فطٛؽ) :انًطاحت خطىط 

 األٍبً فؾ أّ٘ب ٠ٚلػٟ اٌؼجؾ ٔمبؽ ث١ٓ

Oٌٙب ٌيَٚ ال اٌزٟ اإلػبف١خ اٌقطٛؽ ٟٚ٘ :انخحميك خطىط 

 ٍٛاء األفطبء اوزشبف ػٍٟ ٚرَبػل اٌزفبط١ً هٍُ فٟ رف١ل

 اٌم١بً فٟ أٚ اٌوٍُ فٟ

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 انًطاحت انخفصيهيت بانشريظ

Oفٟ اٌَّزؼٍّخ اٌطوق اثَؾ ٟ٘ ثبٌشو٠ؾ اٌَّبؽخ رؼزجو 

   اٌَّبؽخ

Oٓوبٔذ ئما َِبؽٟ ػًّ إللبِخ اٌشو٠ؾ اٍزؼّبي ٠ّٚى 

 اٌزؼبه٠ٌ ٚل١ٍٍخ ِٚىشٛفخ طغ١وح َِؾٙب اٌّواك إٌّطمخ

O ِٕٙب ث١َطخ أكٚاد اٌٟ اٌَّبؽخ ِٓ إٌٛع ٘نا فٟ ٚٔؾزبط 

  ٚاٌّضٍش ٚاٌشٛن ٚاٌشبلٛي ٚاألٚربك ٚاٌشٛافض اٌشو٠ؾ

 اٌشو٠ؾ ِٓ ثلال اٌغٕي٠و اٍزؼّبي أؽ١بٔب ٠ّٚىٓ ٚاٌى١ِٕٛ١ٍزو

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 خطىاث انًطاحت بانشريظ 

O ِٓ رزأٌف أػّبي اٌَّبؽخ ثبٌشو٠ؾ: 

Oا١ٌّلا١ٔخ األػّبي  

Oاٌزٟ األػّبي ٟٚ٘ اٌَّبؽخ فٟ اٌؾم١ٍخ ثبألػّبي أ٠ؼب رؼوف 

 هفغ أػّبي ئِب ٟٚ٘ ِجبشوح األهع ٍطؼ ػٍٟ اٌؾمً فٟ رمبَ

 ٚاٌزَغ١ً ٚاٌم١بً االٍزىشبف أػّبي ٚرشًّ رٛل١غ أػّبي أٚ

Oاٌّىزج١خ األػّبي 

Oَِٛؼٍِٛبد ئٌٟ اٌم١بٍبد ثزؾ٠ًٛ اٌّىزج١خ اٌؼّبي فٟ ٚٔم 

 روٍُ اٌّوؽٍخ ٘نٖ ٚفٟ ِجبشوح ِٕٙب االٍزفبكح ٠ّىٓ ٚأشىبي

 .ٚاٌؼوٚه٠خ اٌّطٍٛثخ اٌزظؾ١ؾبد ػًّ ثؼل إٌّطمخ فو٠طخ

 

 
 صهٌب أبو جٌاب.أ



 انرضىيماييص 

Oًأٞ ث١ٓ اٌضبثزخ اٌط١ٌٛخ اٌؼلك٠خ إٌَجخ ػٓ ػجبهح ٘ٛ اٌوٍُ ِم١ب 
   اٌطج١ؼخ ػٍٟ ٠مبثٍٗ ِٚب اٌقو٠طخ ػٍٟ ؽٛي

O 1000ٍُ ٠مبثٍٗ اٌقو٠طخ ػٍٝ 1ٍُ وً أٗ رؼٕٟ 1:1000  ِضالا 
 اٌطج١ؼخ ػٍٟ

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 اَىاع انًماييص

 انًمياش  انًباشر: أول
Oَُاٌٟ اٌّجبشو ٠ٕٚم: 

 انكخابي انًمياش -1

Oِْزو و١ٍٛ 10 رَبٚٞ اٌقو٠طخ ػٍٟ ٍٕز١ّزو 10 ٠مبي وب 

 اٌطج١ؼخ ػٍٟ

O٠َزؼًّ ال ٌىٕٗ اٌقوائؾ فٟ االٍزؼّبي شبئغ إٌٛع ٚ٘نا 

 .اٌَّبؽ١خ اٌقوائؾ فٟ

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 َٔجخ شىً ػٍٟ رج١ٓ صبثزخ َٔجخ ٚ٘ٛ :انُطبي انًمياش -2

 ِضً ٚرٕبٍت

1  :1000 

Oٟٕ1000 ٠مبثٍٙب اٌٛهق ػٍٟ اٌٛاؽلح اٌم١بً ٚؽلح اْ ٠ٚؼ 

 اٌطج١ؼخ ػٍٟ ٚؽلح

O٠ىْٛ ٚال اٌٛؽلاد ع١ّغ ِغ ٠زؼبًِ ثأٔٗ اٌّم١بً ٘نا ٠ٚز١ّي 

 ِؾلكح ٚؽلح ثأٞ ١ِّيا

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 كسر شكل علً تبٌن ثابتة نسبة وهو :الكسري المقياس -3

 المقام وٌكون الخرٌطة علً الطول عن وٌعبر 1 العدد بسطه

 الطبٌعة علً الطول عن ٌعبر

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 انًماييص انخطيت: ثاَيا

Oًّػٕل رٕشب لل اٌزٟ االفطبء ِٓ ٌٍزم١ًٍ اٌقط١خ اٌّمب١٠ٌ رَزؼ 
 اٌزّلك ثؼٛاًِ اٌقو٠طخ رأصو ِٓ رٕشب ِب اوضو ٚرٍه اٌؾَبثبد اعواء

 اٌّم١بً ػٍٟ ٌٍقو٠طخ اٌفؼٍٟ اٌّم١بً ٠زغ١و فمل ٚاالٔىّبُ
 اٌوؽٛثخ ػبًِ ػٓ إٌبرظ اٌٛهق ٚأىّبُ رّلك ثَجت اٌىَوٞ

 ٚاٌزىج١و اٌزظ٠ٛو ػ١ٍّبد ٚونٌه اٌغ٠ٛخ ٚاٌؼٛاًِ

Oٓاٌنٞ اٌمله ثٕفٌ ٠زأصو ألٔٗ صبثزب ٠جمٟ اٌزقط١طٟ اٌّم١بً ٌٚى 
 اٌٛهق ٔفٌ ػٍٟ ِٚوٍَٛ ِٕٙب عيء فٙٛ اٌقو٠طخ ثٗ رزأصو

 رغ١١و ثؼل ؽزٝ اٌقطٟ اٌّم١بً اٍزؼّبي ٠ّىٓ أٗ اٌٟ ثبإلػبفخ
 اٌزظ٠ٛو ؽو٠ك ػٓ رىج١و٘ب اٚ ٌزظغ١و٘ب ٔز١غخ اٌقو٠طخ ِم١بً

 ٌٗ رقؼغ اٌنٞ ٚاٌزىج١و اٌزظغ١و َٔجخ ٌٕفٌ ٠قؼغ فٙٛ اٌؼٛئٟ
  ِٕٙب عيء ألٔٗ اٌقو٠طخ

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 انًمياش انخطي
Oعادة الخرٌطة هوامش احد علً ٌرسم مدرج خط عن عبارة هو 

 علً تكتب وحدات الً وٌقسم معٌن بطول السفلً الهامش ٌكون ما
 األبعاد بمقارنة مباشرة الحقٌقة األبعاد اٌجاد فً وٌستعمل الخط

 المقٌاس مع الخرٌطة من المقروءة

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 انخرائظ انًطاحيت 

Oِملِخ 

Oِٓ ُ٘فوائؾ ػًّ ٘ٛ اٌَّبؽخ ػٍُ فٟ االٍب١ٍخ اٌٛاعجبد ا 
 هٍُ فٟ ٠شوع فؼٕلِب وض١وح ثأغواع ٌزفٟ ِقزٍفخ هٍُ ثّمب١٠ٌ
 صُ اٌقو٠طخ ٌغوع إٌّبٍت اٌّم١بً ٠قزبه اْ ٠غت ِب فو٠طخ

 ػ١ٍٙب كٚائو ثوٍُ إٌمؾ ِٛػغ ث١بْ ِغ  إٌّطمخ ١٘ىً ٠وٍُ
 ػ١ٍّخ اصٕبء اٌّأفٛمح ٚاإلؽلاص١بد االثؼبك اٌقو٠طخ ػٍٟ ٚرٛلغ

 .اٌزؾش١خ

 

Oْٚفوائؾ اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ُ٘ ٔٛػبْ اٍب١ٍب: 

Oاٌقوائؾ اٌطجٛغواف١خ 

Oاٌقوائؾ اٌزفظ١ٍ١خ. 

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 الشاراث وانًصطهحاث

Oبراز توقیع نستطیع حتى  المعمومات من ممكنة كمیة اكبر وا 
 سمیمة طریقة اختیار من البد الخریطة عمي والتفاصیل
 مثل المختمفة المعالم عن لمتعبیر التمییز وسيمة وواضحة
 والطرق والجسور الحدود وخطوط واإلنشاءات المباني

Oالتي واالصطالحات االشارات ىذه معرفة من البد ولذلك 
 یمكن حتى المختمفة البالد في المساحیة اليیئات وضعتيا

 .یمكن ما بأسرع عمیو تدل ما وفيم الخریطة قراءة
Oیبین جدول عمي اركانيا من ركن في الخرائط وتحتوي 

  ومدلوليا الخریطة في  الموجودة االصطالحات
 صهٌب أبو جٌاب.أ



بعض االصطالحات والرموز المتبعة فً 

 رسم الخرائط المساحٌة

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 2الميدانيالتطبيق العملي 

 للمساحة التفصيلية

 صهٌب أبو جٌاب.أ

یجاد أرض خالیة قطعة رفع ١.  مساحتيامن البناء وا 

سقاط األعمدة باستخدام الشریط٢.  إقامة وا 

 الشریطرفع مبني باستخدام ٣.



 يٍ انبُاء وإيجاد يطاحخهاأرض خانيت لطعت رفع  -1

Oاال٘لاف 

 

Oاالكٚاد اٌَّزقلِخ 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 خطىاث انعًم

Oاالٍزىشبف 

Oٟهٍُ اٌىوٚو 

Oرؾل٠ل أهوبْ لطؼخ األهع 

Oل١بً أؽٛاي ِؾ١ؾ اٌمطؼخ ٚاأللطبه 

O َٟل١بً ىا٠ٚخ أؾواف أٞ ػٍغ ػٓ اٌشّبي اٌّغٕبؽ١

 ثبٍزقلاَ اٌجٛطٍخ

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 انبىصت

Oَثؼؼٙب ػٓ األعَبَ أؾواف ل١بً فٟ اٌجٛطٍخ رَزقل  

 اٌّغٕبؽ١َٟ ٌٍشّبي ثبٌَٕجخ

 

 

Oاٌّغٕبؽ١َ١خ اإلثوح 

O(كهعخ 360) اٌلائوٞ اٌموص 

Oاٌزَل٠ل ػالِبد 

 

 

 

 اجساء انبىصهت

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 أَىاع انبىصهت

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 :بىصهت انًطاح

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 ص

 

 

 

 

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 A4رضى لطعت األرض عهي نىحت انرضى 

 بًمياش رضى
O(صافً أبعاد لوحة الرسم)اختٌار مقٌاس الرسم 

 

 

 

Oرسم قطعة األرض 

 100×  الطول علي الطبيعة 

 عرض لوحة الرسم

 صهٌب أبو جٌاب.أ



Oحساب المساحة 

O∆ABC  

OACD ∆ 

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 إلايت وإضماط األعًذة -2

Oؽو٠مخ الظو َِبفخ 

 ٟٚ٘ َِزم١ُ فؾ ػٍٝ ِؼ١ٕخ ٔمطخ ِٓ ػّٛك إلٍمبؽ رَزقلَ

 اٌقؾ " اٌزبٌٟ ػٍٝ إٌظو٠خ رٕض  ؽ١ش -: اٌزبٌٟ إٌؾٛ ػٍٝ

 اٌمبػلح ِٕزظف ئٌٝ اٌَبل١ٓ ِزَبٚٞ ِضٍش هأً ِٓ اٌٛاطً

 " اٌمبػلح ػٍٝ ػّٛك٠ب ٠ىْٛ

  

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



إقامة وإسقاط األعمدة بطرٌقة المثلث 

 المتساوي الساقٌن
O تستخدم إلسقاط عمود من نقطة معٌنة على خط مستقٌم ،

 .وتستخدم أٌضا إلقامة عمود من نقطة على خط مستقٌم 

O إقامة األعمدة باستخدام المثلث المتساوي الساقٌن  : 

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



إقامة وإسقاط األعمدة طرٌقة المثلث 

 المتساوي الساقٌن
O إسقاط األعمدة باستخدام المثلث المتساوي الساقٌن  : 

 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 اٌيا٠ٚبؽو٠مخ اٌّضٍش اٌمبئُ 

 ؽ١ش األػّلح إللبِخ ٚرَزقلَ / اٌيا٠ٚخ اٌمبئُ اٌّضٍش ؽو٠مخ

 ػٍٝ إٌّشأ اٌّوثغ " اٌزبٌٟ ػٍٝ ف١ضبغٛهس ٔظو٠خ رٕض

 اٌؼٍؼ١ٓ ػٍٝ إٌّشأ٠ٓ اٌّوثؼ١ٓ ِغّٛع ٠َبٚٞ اٌٛرو

 " ا٢فو٠ٓ

  

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 Prismaجهاز 
Oوتستخدم فً إقامة وإسقاط األعمدة 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 يبُي باضخخذاو انشريظرفع  -3

Oاألىداف 
Oالطولیة القیاس أدوات باستخدام مبنى رفع كیفیة عمى التعرف 
Oمعین خط إلى نقطة من أعمدة إسقاط كیفیة عمى التعرف 
Oالبوصمة استخدام كیفیة عمى التعرف 
Oمعین  رسم بمقیاس مبني رسم كیفیة عمى التعرف 

Oالمستخدمة األدوات 
Oالشواخص 
Oالشریط 
Oالشوك 
Oالمطرقة 
Oالبوصمة 

  
 
 
 
 
 

 أبو جٌاب صهٌب.أ



   خطىاث انعًم

Oاالٍزىشبف ػ١ٍّخ 

Oٍُاٌىوٚوٟ ه 

Oاٌّؼٍغ ٌيٚا٠ب  اٌؼجؾ ٔمبؽ ِٓ ِغّٛػخ افز١به   

Oاٌيٚا٠ب ٘نٖ ٚرغوً اٌّؼٍغ ٌيٚا٠ب اٌّٛالغ أَت رٕزقت ؽ١ش 
 رإفن ِؼٍغ ٠ٕشب اٌيٚا٠ب ٘نٖ ِٚٓ ؽل٠ل٠خ اٚ فشج١خ ثأٚربك

 اٌقطٛؽ ٚرَّٟ هفؼٙب اٌّواك اٌّؼبٌُ رفبط١ً ثٛاٍطزٗ
   اٌغٕي٠و فطٛؽ اٚ اٌَّبؽخ ثقطٛؽ إٌمبؽ ٘نٖ ث١ٓ اٌٛاطٍخ

Oٌزفبكٞ اٌّوٚه ؽووخ ػٓ ثؼ١لح إٌمبؽ ٘نٖ رىْٛ اْ ٠ٚغت 
 فٟ اٌوغجخ ػٕل ػ١ٍٙب اٌؼضٛه ١ًٌَٚٙ ثٙب اٌزالػت اٚ ئىاٌزٙب

 ِٕٙب االٍزفبكح فزوح ؽ١ٍخ رَزّو اْ ٠غت ٚوناٌه  اٍزؼّبٌٙب

 

 
 صهٌب أبو جٌاب.أ



  المساحة خطوط في توافرىا الواجب الشروط
O متر 30أن یكون اقرب ما یمكن لممبني وال یبعد عنو أكثر من. 
Oأن تكون عدد األضالع اقل ما یمكن 
Oعند الوقوف عمي نقطة البد من أن نري نقطتین ثانیتین. 
Oیجب أال یمر خط الجنزیر بأي عائق. 
O متر  200عدم زیادة طول الخط عن. 
O 30ان تكون الزاویة المحصورة بین أي ضمعین تتراوح بین – 

 .درجة 120
O أقصر ضمع نضعو یفترض ان یكون اكبر او یساوي ثمث اكبر

 .ضمع
 صهٌب أبو جٌاب.أ



 خطوات العمل

Oل١بً أؽٛاي ِؾ١ؾ اٌّؼٍغ 

Oٍُل١بً َِبفخ فبطخ ٌٍو 

Oَٟل١بً ىا٠ٚخ أؾواف أٞ ػٍغ ػٓ اٌشّبي اٌّغٕبؽ١ 

Oًرقظ١ض ٌٛؽخ ٌىً فؾ فٟ كفزو اٌؾم 

O ِل األشوؽخ 

O  ٟٕ(  ػ١ٍّخ اٌزؾش١خ)ئٍمبؽ أهوبْ اٌّج 

Oػٓ ؽو٠ك ئٍمبؽ األػّلح ثطو٠مخ الظو َِبفخ 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 النقاط التي يتم عمل التحشية لها

Oًرفع واجهة مبن 

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 رفع حائط 
O لرفع معالم غٌر منتظمة ٌجب القٌام بعمل إسقاطات كافٌة

 .عند النقاط التً ٌتغٌر فٌها االتجاه

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 رفع األقواس
Oوالسكك كالطرق ومنعطفات أقواس شكل علً المعالم لرفع 

 فترات علً عمودٌة إسقاطات بعمل القٌام ٌجب الحدٌدة

 منتظمة

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 رفع منطقة متكاملة
O ًٌوفغ ِغّٛػخ ِٓ اٌزفبط١ً ، رؾبؽ ٘نٖ اٌزفبط١ً ث١ٙى

ٖ ئٌٟ فطٛؽ اٌَّبؽخ    ِٕبٍت ٚروفغ ؽلٚك

 صهٌب أبو جٌاب.أ



 تابع خطوات العمل

Oالرسم علً لوحة الرسم 

Oاختٌار مقٌاس الرسم وتحوٌل األضالع 

Oالرسم علً الورق 

 صهٌب أبو جٌاب.أ


